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Beslut om avveckling av restriktion gällande 

maximalt antal personer i universitetets lokaler 

Bakgrund 
För närvarande pågår spridning av covid-19 i samhället. En nationell vaccinationsinsats pågår och 

förutsättningarna kan förändras snabbt. Universitetet följer regeringens, Folkhälsomyndighetens och 

Region Västerbottens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer när det gäller covid-19. 

Därutöver fattar rektor nödvändiga beslut.  

Rektor beslutade den 15 september 2021 (FS 1.1-821-21) om universitetets åtgärder och anpassningar 

med anledning av covid-19 för perioden 30 september – 1 november 2021. Beslutet avser en revidering 

av tidigare fattat beslut den 18 augusti 2021 och utgår från den avveckling av merparten av de 

nationella restriktioner som utfärdats med anledning av covid-19. I rektorsbeslutet anges att nytt 

beslut för perioden efter 1 november kommer att meddelas i oktober månad. Vidare framgår att 

universitetets ambition är en successiv återgång till campusförlagd verksamhet under hösten 2021. 

I beslutet från den 15 september anges att de som befinner sig i universitetets lokaler ska vara noga 

med att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att minska smittspridning och 

hålla avstånd mellan personer. Detta har bland annat inneburit att maximalt antal personer som får 

vistas i universitetets lokaler har begränsats till ett specifikt antal för respektive lokal. Det har 

hanterats genom att varannan stol lämnas tom. I syfte att bidra till goda planeringsförutsättningar för 

utbildningsverksamheten är det angeläget att redan nu lämna besked om vad som kommer att gälla 

angående begränsningen avseende lokaler för perioden efter 1 november. Personer som inte är 

fullvaccinerade ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd gällande avstånd till andra personer. 

Detta beslut har föregåtts av dialog med Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten. Beslutet kan 

revideras om nya nationella eller regionala restriktioner utfärdas eller om situationen kräver det. 

Beslut 
Rektor beslutar att från och med 2 november 2021 ska ingen begränsning med anledning av covid-19 

gälla avseende antal personer i universitetets lokaler. Personer som inte är fullvaccinerade ska följa 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd gällande avstånd till andra personer. Beslutet gäller tills vidare. 

Beslutet har fattats av rektor Hans Adolfsson efter föredragning av utredare Carl Larsson. 
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